Město Cvikov

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012
účast: ze 7 členů přítomno: 6 členů , 1 omluven Ing. Dostál

468/12
Středisko pro ranou péči Liberec s.r.o – na základě žádosti schvaluje příspěvek ve výši
1000,- Kč na činnost v r. 2013. (6 pro, 1 omluven)
469/12
Obchodní a pořadatelská činnost - Václav Chaloupka Hrádek nad Nisou – na základě žádosti
schvaluje pořádání prodejních trhů ve městě, lx měsíčně, prostor náměstí. Poplatek za
užívání veřejného prostranství dohodou jako v r. 2012. (6 pro, 1 omluven)
470/12
Farmářské trhy - doporučuje odboru kultury MěÚ zjistit možnosti pro zajištění konání
Farmářských trhů ve městě v r. 2013. (6 pro, 1 omluven)
471/12
Referent životního prostředí MěÚ – rada bere na vědomí, že na základě provedeného
výběrového řízení na pracovní pozici referenta životního prostředí MěÚ (pracovní smlouva
na dobu určitou) nastoupil do pracovního poměru od 3.12.2012 Mgr. Roman Klazar. (6 pro, 1
omluven)
472/12
Návrh Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov, příspěvkové organizace schvaluje vyřazení majetku města z evidence příspěvkové organizace ve výši 18 170,76
Kč u organizace 707 – základní škola Cvikov dle návrhu ve skupině 028 DDHM a ve výši
6 640,20 Kč u organizace 714 - mateřská škola Lindava dle návrhu ve skupině 028 DDHM .
(5 pro,1 vyloučen z hlasování Mgr. Čeřovský, 1 omluven)
473/12
Městská knihovna Cvikov, příspěvková organizace – rada souhlasí s přijetím knižních darů
příspěvkovou organizací dle soupisu. (6 pro, 1 omluven)
474/12
Mateřská škola Jiráskova Cvikov, příspěvková organizace – rada souhlasí s přijetím darů
v celkové výši 31 100,- Kč příspěvkovou organizací od rodičů a Kovošrotu Česká Lípa. (6
pro, 1 omluven)
475/12
Cyklorenova - Triathlon Team Cvikov - žádost o dotaci na sportovní činnost na rok 2013
– odkládá s tím, že příspěvky na činnost budou rozdělovány Radou města po schválení
rozpočtu města na r. 2013. (6 pro, 1 omluven)
476/12
Svaz tělesně postižených , místní organizace Cvikov – žádost o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na činnost v r. 2013 . Rada doporučuje ZM a zařadila částku 40000,- Kč
do návrhu rozpočtu města na rok 2013. (6 pro, 1 omluven)

477/12
Bere na vědomí informaci člena rady Libereckého kraje p. Petráčka o stavu transformace
pobytových služeb, kdy Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo projekt transformace
Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice.
478/12
Doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1.1.2013. (6 pro, 1 omluven)
479/12
Návrh rozpočtového provizoria na rok 2013 - rada doporučuje ZM do doby schválení
rozpočtu města na r. 2013 v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydat pravidla
potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy
financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové provizorium platné od 1.1.2013, dle návrhu.
(6 pro, 1 omluven)
480/12
Rozpočtová opatření – rada doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č. 7 dle návrhu,
včetně jeho doplnění k 20.12.2012. (6 pro, 1 omluven)
481/12
Schvaluje pověření k řízení služebního vozidla pro strážníka Městské policie Cvikov p.
Josefa Studničného. (6 pro, 1 omluven)
482/12
Schvaluje opravu v usnesení rady č. 407/12 ze dne 23.10.2012 změna částky ve Smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi Městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem ve čl.III
Úhrada za zřízení věcného břemene na částku 5 000,- Kč bez DPH. (6 pro, 1 omluven)
483/12
Schvaluje Dohodu mezi městem Cvikov a Povodí Ohře s.p. na provedení opravy místní
komunikace na p.p.č.3517/1 v kú Cvikov (ul.Nábřežní) po provedení Rekonstrukce opěrné zdi
Boberského potoka. (6 pro, 1 omluven)
484/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem práva vstupu a vjezdu
pro údržbu, provoz a odstraňování poruch přípojky kanalizace na p.p.č. 2885/25 v kú Cvikov
pro novostavbu RD na st.p.č. 1665 v kú Cvikov mezi městem Cvikov a Ivanou Žákovou.
Rozsah věcného břemene cca 5 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
485/12
Revokuje usnesení rady č.457/12 ze dne 20.11.2012 ve věci uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene (žadatel Lukáš Tichý) (6 pro, 1 omluven)
486/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav kanalizační a vodovodní přípojky na p.p.č.
3705/1 a 3851/2 v kú Cvikov pro novostavbu RD na p.p.č. 2764 v kú Cvikov mezi městem

Cvikov a Lukášem Tichým. Rozsah věcného břemene kanalizační přípojka cca 3 bm,
vodovodní přípojka cca 50 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
487/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 2371 v kú
Lindava pro RD čp.221 na st.p.č. 203 v kú Lindava mezi městem Cvikov a Adolfem
Gunterem. Rozsah věcného břemene vodovodní přípojka cca 5,5 bm, zřízení bezúplatně. (6
pro, 1 omluven)
488/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 2373 a 2303
v kú Lindava pro RD Lindava čp.140 mezi městem Cvikov a Lebduškou Miroslavem a
Suchou Helenou. Rozsah věcného břemene cca 9 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
489/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 2371 v kú
Lindava pro RD Lindava čp.220 mezi městem Cvikov a Šupolík Jaroslav a Věra. Rozsah
věcného břemene cca 6,5 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
490/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 2096 v kú
Lindava pro RD Lindava čp.22 mezi městem Cvikov a Knýová Renata. Rozsah věcného
břemene cca 6 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
491/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 2096 v kú
Lindava pro RD Lindava čp.21 mezi městem Cvikov a Šmejkal Kamil. Rozsah věcného
břemene cca 6 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
492/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav odtokového potrubí z objektu ČOV na p.p.č.
2101/1 v kú Lindava pro RD Lindava čp.314 mezi městem Cvikov a Herynková Lenka.
Rozsah věcného břemene cca 4 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
493/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodního řadu na p.p.č. 2067/6 v kú
Lindava mezi Škrabánkem Josefem, Škrabánkovou Jitkou a městem Cvikov. Rozsah věcného
břemene cca 16 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
494/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodního řadu na p.p.č. 10 v kú Lindava

mezi Matelou Jiřím, Matelovou Ivonou a městem Cvikov. Rozsah věcného břemene cca 10
bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
495/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodního řadu na p.p.č. 571 v kú Lindava
pro mezi Otradovcem Ondřejem a městem Cvikov. Rozsah věcného břemene cca 16 bm,
zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
496/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodního řadu na p.p.č. 560/18 v kú
Lindava mezi Otradovcem Ondřejem a městem Cvikov. Rozsah věcného břemene cca 28 bm,
zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
497/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodního řadu na p.p.č. 2138/1 v kú
Lindava pro mezi Zdařilem Jiřím a městem Cvikov. Rozsah věcného břemene cca 78 bm,
zřízení bezúplatně.
498/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodního řadu na p.p.č. 2434 v kú
Lindava mezi Bretem Lubošem, Bretem Petrem, Bretovou Hanou, Bretovou Markétou,
Bretovou Vladimírou, Palkovičovou Pavlínou a městem Cvikov. Rozsah věcného břemene
cca 52 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
499/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo
přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodního řadu na p.p.č. 80/2, 78/1, 78/4,
2127/3 v kú Lindava mezi Havlasem Lukášem, Havlasovou Markétou a městem Cvikov.
Rozsah věcného břemene cca 73 bm, zřízení bezúplatně. (6 pro, 1 omluven)
500/12
Pozemky -prodej
A) a) doporučuje ZM schválit revokaci usnesení ZM ze dne 24.06.2004 č. 4/a6 o prodeji st.p.č.
1577 (původní p.p.č. 3111/38) o celkové výměře 9 m² v k.ú. Cvikov

důvodu neplatného převodu , (6 pro, 1 omluven)
A) b) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
st.p.č. 1577 (původní p.p.č. 3111/38) o celkové výměře 9 m² v k.ú.
KN: zastavěná plocha a nádvoří-ZP (na pozemku stavba bez čp/če garáž);
ÚP: smíšené obytné území-SOÚ

žadatel: URBANOVÁ Dagmar, N. Bor; VLASTOVÁ Petra, Doksy;
WENZELOVÁ Ivana, Č. Lípa (každá 1/3 podíl)
účel: narovnání stavu – na pozemku garáž (stavba bez čp/če ve vlastnictví žadatelek)
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012

prodej za cenu: 1,- Kč/m² (odchylka ceny s odkazem na darovací smlouvu ve prospěch města
p.p.č.3112/8 ) + příslušenství, bez předkupního práva

(5 pro, 1 zdržel, 1 omluven)

B) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
st.p.č. 363 o celkové výměře 271 m² v k.ú. Cvikov
KN: ZP a nádvoří a zbořeniště; ÚP: SOÚ
žadatel: AUGUSTOVI Volfgang a Jana (každý podílem ½), Cvikov
účel: zahrada – narovnání stavu
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012

prodej za cenu: 200,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práva

(6 pro, 1 omluven)
C) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.p.č. 756/1 část (dle oplocení/užívání) z celkové výměry 10035 m² v k.ú. Cvikov
KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
věcné břemeno dle listiny
a) žadatel: ČIHÁKOVÁ Emília, Cvikov (současný nájemce dle NS č. 114); účel: zahrada
b) žadatel: MAZANCOVÁ Ivana, Cvikov (současný nájemce dle NS č. 297); účel: zahrada
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012

prodej za cenu: 20,- Kč/m² + příslušenství , bez předkupního práva

(6 pro, 1 omluven)
D) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.p.č. 842/3 část 5 m² (dle GP 1574-192/2011 nové p.p.č. 842/6)
z celkové výměry 263 m² v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území
žadatel: POSSELT Martin, Cvikov
účel: vjezd k č.p. 390, Cvikov II (ve vlastnictví žadatele) - narovnání stavu
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012
prodej za cenu: 200,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva

(6 pro, 1 omluven)
E) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.p.č. 3602/3 část cca 180 m² (dle oplocení/užívání) z celkové výměry 3693 m² v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-OP, ostatní komunikace; ÚP: komunikace
žadatel: UHLÍŘOVÁ Eva, Cvikov

účel: zahrada – narovnání stavu
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012

prodej za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práva
a
doporučuje stavebnímu odboru zrušení komunikaci z hlediska nového ÚP

(6 pro, 1 omluven)
F) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.p.č. 1149/5 o celkové výměře 9 m² v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: občanská vybavenost
žadatel: GROHMANNOVÁ Dana, Cvikov
účel: vjezd do garáže na st.p.č. 9/2 (ve vlastnictví žadatelky) – narovnání stavu
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012

prodej za cenu: 100,- Kč/m + příslušenství, bez předkup. práva

(6 pro, 1 omluven)
G) odkládá žádost o prodej p.p.č. 3541/3 o celkové výměře 56 m² v k.ú. Cvikov
KN: OP, ostatní komunikace; ÚP: SOÚ
žadatel: TAJBNEROVI Petr a Anna, Cvikov
účel: zahrada k č.p. 39, Cvikov II (ve vlastnictví žadatelů) - narovnání stavu
do vytyčení pozemku

(6 pro, 1 omluven)

H) a) nedoporučuje ZM schválit prodej
p.p.č. 3518/8 část cca 90 m² z celkové výměry 161 m² v k.ú. Cvikov
KN: OP, ostatní komunikace; ÚP: SOÚ, stoka jednotné kanalizace
žadatel: PROCHÁZKA Milan, Cvikov
účel: zahrada k č.p. 139, Cvikov II (ve vlastnictví žadatele) - narovnání stavu
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012

s ohledem na havarijní stav sousedící stavby, doporučuje pouze pronájem celého pozemku

(5 pro, 1 proti, 1 omluven)
H) b) Ruší usnesení č. 461/12-D) ze dne 20.11.2012 o vyvěšení záměru prodeje části pozemku

(6 pro, 1 omluven)
H) c) Schvaluje vyvěšení záměru pronájmu celého pozemku p.p.č. 3518/8 k.ú.Cvikov

(6 pro, 1 omluven)
I) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
st.p.č. 311 o celkové výměře 71 m² v k.ú. Cvikov
KN: ZP a nádvoří, zbořeniště; ÚP: SOÚ
žadatel: URBANOVI Milan a Ladislava, Cvikov
účel: narovnání stavu
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012,
před projednáním prodeje zajistit stanovisko SÚ a ŽP zda se jedná o záplavové území

prodej za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práva
(odchylka ceny s ohledem vedení elektrického napětí+ochranné pásmo)

(6 pro, 1 omluven)
J) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.p.č. 241/1 o celkové výměře 59 m² vše v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: komunikace
p.p.č. 3783/58 o celkové výměře 41 m²
KN: OP, jiná plocha; ÚP: komunikace
žadatel: LEJSKOVÁ Jana, Cvikov (akceptování ceny 30 Kč/m²)
účel: zahrada, rozšíření pozemků - narovnání stavu
ÚD: 03.12.2012 –20.12.2012
před projednáním prodeje – kontrola na místě, vytyčení zda nezasahuje do potoka,
nabídka ostatním vlastníkům sousedících pozemků
prodej za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství , bez předkupního práva
(pouze pozemek, stavba-zeď není vlastnictvím města)
a
doporučuje stavebnímu odboru zařazení změny v novém ÚP – zrušení komunikace

(6 pro, 1 omluven)
K) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.p.č. 2743/8 část cca 250 m² z celkové výměry 24441 m² vše k.ú. Cvikov
KN: OP, neplodná půda; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 2759/2 část cca 190 m² z celkové výměry 327 m²
KN: OP, manipulační plocha; ÚP: louky a pastviny
žadatel: ČERNÝ Jan, KUNÁŠKOVÁ Kateřina (každý podílem ½)
účel: zahrada, rozšíření pozemků - narovnání stavu
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012

prodej za cenu: 30 Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva
a
doporučuje stavebnímu odboru zařazení změny v ÚP do plochy zaplotitelné

(6 pro, 1 omluven)

L) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.p.č. 748/3 o celkové výměře 10 m², v k.ú. Lindava
KN: TTP; ÚP: SOÚ
ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012

žadatel: HOLANOVÁ Helena, Praha
účel: zahrada - narovnání dle skutečnosti (VP: p.p.č. 748/2, 748/7 a 747/5)
prodej za cenu: 100,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva

(6 pro, 1 omluven)
M) doporučuje ZM schválit prodej a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.p.č. 633 o celkové výměře 135 m² , v k.ú. Lindava
KN: TTP; ÚP: komunikace , ÚD: 03.12.2012 – 20.12.2012
žadatel: VOŘÍŠKOVÁ Zdeňka (podíl ½), VOŘÍŠEK David (podíl ¼),
VOŘÍŠKOVÁ Lucie (podíl ¼), Praha
účel: zahrada k č.p. 42, Lindava (ve vlastnictví žadatelů) - narovnání stavu
prodej za cenu: 100,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva
a
doporučuje stavebnímu odboru zařazení do nového ÚP zrušit komunikaci z hlediska ÚP

(6 pro, 1 omluven)
501/12
Žádost Reality Cvikov s.r.o , Liberec– prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí doporučuje ZM schválit návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s platností 3 let
podmíněnou vydáním územního rozhodnutí nebo stavebního rozhodnutí ode dne schválení ZM /lhůta
běží od 10.05.2012/. (6 pro, 1 omluven)

502/12
Prodej BJ 3. osobě se závazkem nájemce (uplynutí lhůty na přednostní nabytí za zvýhodněnou
cenu-ZC) Nabídka I. (koupě za 1/5 ceny dle znaleckého posudku), Nabídka II. (koupě za 1/3 ceny dle
znaleckého posudku) BJ č. 326/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 815/3265
v k.ú. Lindava byt v budově Cvikov, Lindava č.p. 326 na st.p.č. 378 včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech domu-budova Lindava, č.p. 326, bytový dům na st.p.č. 378 a na pozemcích
st.p.č. 378-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m² a p.p.č. 62/7-ostatní plocha, zeleň o výměře
816 m², se všemi součástmi a příslušenstvím
popis nemovitosti: se závazkem nájemce (Petrovi Ladislav a Jitka); o velikosti 1+2 v III.NP (kuchyň
19,2 m²; pokoj 19,1 m²; pokoj 15,2 m²; chodba 3 m²; koupelna s WC 5,5 m²; I. sklep 10,6 m²; II. sklep
8,9 m²)¨, dům je napojen na el. síť, odkanalizování do společného septiku ,
cena dle znaleckého posudku 878.462,- Kč, rada doporučuje ZM prodej za cenu 50 % , tj. 439 231,Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do KN, alikvotní část
nákladů spojených s vypracováním ZP, PV a GP) ve výši 3.494 Kč + aktuální doplatek (vybavení
bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o.

(6 pro, 1 omluven)
503/12
Neschvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemek
p.p.č. 544/2 o celkové výměře 99 m², v k.ú. Drnovec
KN: OP, ostatní komunikace; ÚP: komunikace

žadatel: ZEMEK Jaroslav, Drnovec
účel: přístupová cesta k č.p. 15, Drnovec
není souhlas vlastníků okolních pozemků
a
doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.p.č. 544/2 o celkové výměře 99 m², v k.ú.
Drnovec
(6 pro, 1 omluven)

504/12
Stavební pozemky v lokalitě Pod Zeleným vrchem – pozastavený prodej na výstavbu RD
z důvodu možné výstavby koupaliště, vše KN: TTP; ÚP: SOÚ
p.p.č. 2979/8 o výměře 1235 m²,
p.p.č. 2979/9 o výměře 1243 m2
p.p.č. 2979/10 o výměře 1159 m²,
p.p.č. 2979/11 o výměře 1144 m²,
p.p.č. 2979/12 o výměře 1008 m²,
p.p.č. 2979/14 o výměře 1022 m²,
p.p.č. 2979/15 o výměře 1027 m²,
p.p.č. 3011/13 o výměře 5380 m²,
doporučuje stavebnímu odboru změnu v ÚP do vhodné plochy multifunkční-hlavně pro koupaliště
(6 pro, 1 omluven)

505/12
Pověřuje stavebního technika p.Vrabce zajištěním projektové dokumentace na vodovodní
přípojky pro objekty města v k.ú. Lindava a Svitava (škola, kabiny, BJ). (6 pro, 1 omluven)

Dále rada projednala a
-

bere na vědomí oznámení příspěvkové organizace Mateřská škola Jiráskova Cvikov o
uzavření školy v době od 27.12 2012 do 31.12.2012

-

bere na vědomí oznámení příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov o
uzavření školy v době od 27.12.2012 do 31.12.2012

-

bere na vědomí oznámení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Cvikov o
výměně 2 ks dveří za nové požární (hrazeno z rezervního fondu) v souladu
s protipožárními předpisy na základě požárně bezpečnostní kontroly prostor ZUŠ

-

bere na vědomí přehled o účasti členů rady na jednání rady a přehled účasti členů
zastupitelstva na jednání zastupitelstva od počátku volebního období

JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

Mgr. Šárka Jakobi
starostka města

